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Energie, teplo, elektřina

hmotnost: kg
síla: N

práce, chemická energie atd.: J, kWh, toe...
výkon: W

Neexistuje „elektrická energie“



  

Elektřina tvoří menšinu spotřeby

mnohem více paliv se spotřebuje na vytápění



  

Intergovernmental Panel on Climate Change
4th Assessment Report (IPCC AR4, Feb. 2007)



  

Stabilizovat „na úrovni, která zamezí 
nebezpečnému lidskému zásahu do 

klimatického systému“ 

United Nations
Framework Convention on Climate Change

(1992)
Aim:

to stabilize greenhouse gas concentrations...
“…at a level that would prevent

dangerous anthropogenic interference
with the climate system.”



  



  



  Figure 22: Vývoj emisí, který by dával naději 67 %, že globální oteplení nepřesáhne 2 ºC



  

Cíl pro CO2:

< 350 ppm
  Pro záchranu planety v podobě,

 ve které se vyvinula civilizace



  

Počáteční cíl CO2: 350 ppm
Technicky splnitelný 

(ale ne v případě „business-as-usual“)

Kritický je rychlý ústup od uhlí
(dlouhá životnost CO2 v ovzduší)
(nutno zastavit budování nových 
uhelných elektráren, které CO2 
nezachycují a neukládají)



  



  



  



  

Elektřina: kde se bere

a jak snížit její dnešní spotřebu, aby zbylo na 
novou: na dopravu

Výtopny, teplárny, tepelné elektrárny
a ty netepelné

„rekuperace“



  



  

Nenechat biomasu zetlít nebo spálit na popel, ale zahřátím docílit jejího 
zuhelnatění. A výsledný produkt nepoužít jako palivo, ale vpravit jej v jemnozrnné 

formě do půdy. 
Jelikož jde o uhel z biomasy ponechávaný v biosféře, nazýváme jej biouhel 

(z angl. biochar).



  

Kolik CO2 lze ještě přidat



  

Odkazy

• www.veronica.cz/klima
• www.zmenaklimatu.cz

• http://amper.ped.muni.cz/gw
• www.ipcc.ch

http://amper.ped.muni.cz/gw
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